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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive, 

yaitu secara sengaja di Kecamatan Pamekasan, 

Kabupaten Pamekasan, Madura yang dilakukan di 

pasar Gurem, pasar 17 Agustus, pasar Kolpajung dan 

pasar Panempan. Alasan penentuan dan penetapan 

daerah tersebut sebagai daerah penelitian karena 

Kecamatan Pamekasan memiliki jumlah penduduk 

yang banyak yaitu sekitar 91.752 orang. Menurut 

data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan 

(2013) yang menjelaskan bahwa Kecamatan 

pamekasan mempunyai persentase jumlah penduduk 

paling besar dibandingkan kecamatan lainnya yang 

terdapat di Kabupaten Pamekasan yaitu sebesar 

11,2%, sedangkan kecamatan lain seperti : 

Kecamatan Tlanakan 7,4%, Kecamatan Pademawu 

9,7%, Kecamatan Galis 3,6%, Kecamatan Larangan 

6,7%, Kecamatan Propo 9,4%, Kecamatan 

Palengaan 10,6%, Kecamatan Pagentanan 7,9%, 

Kecamatan Kadur 5,6%, Kecamatan Pakong 4,3%, 

Kecamatan Waru 7,4%, Kecamatan Batumarmar 

9,8% dan Kecamatan Pasean 6,3%. Penelitian ini 

dilaksanakan pada tanggal 15 Maret - 21 Maret 

2015. 
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3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Metode Penarikan Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, 

misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel 

yang diambil dari populasi (Sugiono, 2013) 

Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen 

rumah tangga yang sedang membeli daging ayam 

broiler. Asumsi dalam penelitian ini adalah jumlah 

populasi tidak terbatas. Sugiono (2011) 

menyatakan bahwa sampel diambil paling sedikit 

30, 60, 90, 120 atau kelipatannya. Maka dalam 

penelitian ini sampel yang diambil sebanyak 120 

sampel dengan pertimbangan bahwa jumlah 

tersebut sudah melebihi jumlah sampel minimal 

dalam penelitian (n = 30). Teknik pengambilan 

sampel menggunakan metode Accidental Sampling 

yaitu teknik pengambilan sampel yang dapat 

dilakukan sewaktu-waktu sampai jumlah sampel 

(quota) yang diinginkan terpenuhi. Waktu 

pengambilan sampel dapat dilihat pada pada 

lampiran 2. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara 

siapa saja secara tidak sengaja bertemu dengan 

peneliti dan sesuai dengan karakteristik, maka 
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orang tersebut dapat digunakan sebagai responden. 

Responden yang dipilih dipenelitian ini merupakan 

ibu rumah tangga atau pembantu rumah tangga 

yang membeli daging broiler untuk dikonsumsi 

sendiri bukan pembantu rumah tangga yang 

membeli daging broiler untuk majikannya. Cara 

membedakan responden tersebut yaitu pada saat 

wawancara pertama ditanyakan terlebih dahulu 

jenis pekerjaannya, apabila pekerjaannya sebagai 

pembantu rumah tangga, selanjutnya ditanyakan 

pembelian daging broiler untuk dikonsusmsi 

sendiri apa untuk majikannya, apabila untuk 

dikonsumsi sendiri maka orang tersebut bisa 

dijadikan sebagai responden tetapi apabila 

pembelian daging broiler  untuk majikannya maka 

orang ini tidak dijadikan sebagai responden. 

Metode penarikan sampel ini menggunakan 

beberapa tahapan dapat dilihat pada Gambar 3. 

  



47 

 

 

Tahap I 

 

 

Tahap II 

 

 

Tahap III 

 

 

 

 

 

Tahap IV 

 

 

Gambar 1. Bagan sampling frame 

Pasar 

Gurem 

(30 orang) 

Pasar 17 

Agustus 

(30 orang) 

Pasar 

Kolpajung 

(30 orang) 

Pasar 

Panempan 

(30rang) 

120 Responden 

Rumah Tangga 

Accidental 

Sampling 

Kecamatan Pamekasan  

(91.752 orang atau 11,2 

% dari total penduduk) 

Memiliki 4 Pasar 

Tradisional 

Total Sampling 

Kabupaten Pamekasan 

Memiliki 13 

Kecamatan 

Purposive Sampling 
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Tahap I dilakukan pengambilan sampel di 

Kabupaten Pamekasan yang mempunyai 13 

Kecamatan yaitu Kecamatan Batumarmar, 

Kecamatan Galis, Kecamatan Kadur, Kecamatan 

Larangan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan 

Pakong, Kecamatan Palenga’an, Kecamatan 

Pamekasan, kecamatan Pasean, Kecamatan 

Pagentenan, Kecamatan Proppo, Kecamatan 

Tlanakan dan Kecamatan Waru, menggunakan 

purposive sampling pada Kabupaten Pamekasan 

yang didapat hasil yaitu Kecamatan Pamekasan. 

Tahap II dilakukan pengambilan sampel 

menggunakan metode total sampling. Kecamatan 

Pamekasan mempunyai 4 pasar tradisional, dimana 

dalam penelitian ini diambil seluruh pasar tradisional 

yang terdapat di Kecamatan Pamekasan. 

Tahap III dilakukan pengelompokan sampel di 

masing-masing pasar yang sudah ditentukan yaitu 

meliputi Pasar Gurem, Pasar 17 Agustus, Pasar 

Kolpajung dan Pasar Panempan. Tiap pasar masing-

masing dikumpulkan 30 responden sehingga seluruh 

total sampel berjumlah 120 responden.  

Tahap IV dilakukan pengmbilan sampel yaitu 

dengan memilih siapa yang kebetulan ada atau 

dijumpai (accidental sampling) yaitu responden yang 

membeli daging broiler yang bertujuan untuk 

dikonsumsi (tidak untuk dijual kembali) pada tingkat 
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rumah tangga di pasar tradisional yang terdapat di 

Kecamatan Pamekasan.  

3.2.2 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah  prosedur yang 

sistematik dan standar untuk memperoleh data yang 

diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode 

pengumpulan data dengan masalah penelitian yang 

ingin dipecahkan. Masalah akan memberi arah dan 

mempengaruhi metode pengumpulan data (Daniel, 

2002). 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini 

terdiri atas data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh dari wawancara langsung 

responden dengan mempergunakan 

pertanyaan/kuesioner yang telah dipersiapkan 

terlebih dahulu. Pertanyaan yang diajukan terdiri 

dari: jumlah anggota keluarga, pendapatan 

keluarga, harga daging broiler, harga ikan tuna, 

harga beras, harga telur ayam dan tingkat kesukaan, 

sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi-

instansi terkait yang berhubungan dengan 

penelitian ini seperti Kantor PD (Perusahaan 

Daerah) Pasar, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas 

Peternakan dan literatur yang mendukung 

penelitian.  
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3.2.3 Metode Analisis Data 

1. Jumlah Permintaan Daging Broiler pada 

Tingkat Konsumen Rumah Tangga di 

Kecamatan Pamekasan 

Metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 

mengumpulkan semua data yang berhubungan 

dengan penelitian. Data tersebut berisi mengenai 

semua hal yang berhubungan dengan permintaan. 

Metode deskriptif merupakan metode yang fokus 

pada suatu kelompok manusia, suatu keadaan, 

suatu sistem pemikiran maupun suatu peristiwa 

yang terjadi masa sekarang. 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah 

Permintaan Daging Broiler oleh Konsumen 

Rumah Tangga di Kecamatan Pamekasan 

Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah 

permintaan daging broiler oleh konsumen rumah 

tangga di Kecamatan Pamekasan dianalisis dengan 

menggunakan metode analisis regresi linier 

berganda yang diturunkan dengan metode kuadrat 

terkecil dianalisis dengan menggunakan SPSS. 

Analisis regresi berganda digunakan oleh 

peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan 

bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel 

dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel 

independen dinaik turunkan nilainya dan regresi 
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berganda memungkinkan diperkenalkan bebeberpa 

variabel-variabel tambahan. Jadi analisis regresi 

berganda akan dilakukan apabila jumlah variabel 

independennya dua atau lebih dari dua (Churcill, 

2001). 

Data yang dibutuhkan adalah jumlah 

permintaan konsumen rata-rata per bulan, jumlah 

anggota keluarga, jumlah pendapatan rata-rata per 

bulan, harga harga ikan tuna, harga beras, harga 

telur ayam ras, tingkat pendidikan, harga daging 

ayam broiler, dan tingkat kesukaan (selera). 

Dimana nilai parameter tersebut selanjutnya akan 

diduga, sehingga modelnya menjadi: 

Y = β + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + 

    β6X6 + β7 X7 + β8 X8 + β9X9 + ε 

Keterangan : 

Y      

β 

β1- β9  

X1  

X2  

X3  

X4  

X5  

X6  

X7  

 

X8 

X9  

= jumlah permintaan daging broiler (kg/bulan) 

= konstanta atau intersep 

= koefisien regresi masing-masing variable 

= jumlah anggota keluarga (orang) 

= pendapatan rumah tangga (Rp/bulan) 

= harga daging broiler (Rp/kg) 

= harga ikan tuna (Rp/kg) 

= harga beras (Rp/kg) 

= harga telur ayam (Rp/kg) 

= tingkat pendidikan (0 = kurang atau sama 

   dengan SMA, 1 = lebih dari SMA) 

= jumlah anak usia sekolah (orang) 

= tingkat kesukaan (0 = tidak suka, 1 = kurang 
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ε 

   suka, 2 = agak suka, 3 = suka, 4 = sangat 

   suka) 

= tingkat kesalahan 

 

Definisi operasional variabelnya yaitu: 

1. X1 (jumlah anggota keluarga) adalah semua 

orang menjadi tanggungan keluarga termasuk 

kepala rumah tangga, ibu, anak serta saudara 

yang tingga satu atap (orang). 

2. X2 (pendapatan rumah tangga) adalah semua 

uang tunai yang diperoleh kepala rumah tangga 

dan anggota keluarga yang diperoleh dari hasil 

kerja tiap bulan, saat penelitian dilakukan 

(Rp/bulan). 

3. X3 (harga daging broiler) adalah harga satu 

kilogram daging broiler yang dibayarkan oleh 

konsumen/responden kepada pedagang dipasar 

pada saat penelitian (Rp/kg). 

4. X4 (harga ikan tuna) adalah harga satu kilogram 

ikan tuna yang dibayarkan oleh 

konsumen/responden kepada pedagang dipasar 

pada saat penelitian (Rp/kg). 

5. X5 (harga beras) adalah harga satu kilogram 

beras yang dibayarkan oleh 

konsumen/responden kepada pedagang dipasar 

pada saat penelitian (Rp/kg). 

6. X6 (harga telur ayam) adalah harga satu 

kilogram telur ayam yang dibayarkan oleh 
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konsumen/responden kepada pedagang dipasar 

pada saat penelitian (Rp/kg). 

7. X7 (tingkat pendidikan) adalah pendidikan 

formal yang tertinggi yang dicapai oleh 

responden (0 = kurang atau sama dengan SMA, 

1 = lebih dari SMA). 

8. X8 (jumlah anak usia sekolah) adalah semua 

anak yang masih bersekolah (SD. SMP, dan 

SMA) yang menjadi tanggungan keluarga 

(orang). 

9. X9 (tingkat kesukaan) adalah 

konsumen/responden yang memiliki kegemaran 

untuk mengkonsumsi daging broiler dan 

berulangkali dilakukan secara berkelanjutan (0 = 

tidak suka, 1 = kurang suka, 2 = agak suka, 3 = 

suka, 4 = sangat suka). 

Tabel 1. Kriteria tingkat kesukaan konsumsi 

daging broiler 

Kriteria Tingkat Kesukaan Nilai 

> 8 kali/bulan 

5-8 kali/bulan 

3-4 kali/bulan 

2 kali/bulan 

1 kali/bulan 

Sangat suka 

Suka 

Agak suka 

Kurang suka 

Tidak suka 

4 

3 

2 

1 

0 
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Berdasarkan hipotesis hubungan antar variabel 

diperoleh bahwa: 

1. B1>0 = positif, artinya banyaknya anggota 

keluarga akan mempengaruhi permintaan daging 

broiler, karena semakin banyak jumlah anggota 

keluarga maka akan semakin besar jumlah 

daging broiler yang harus tersedia. 

2. B2>0 = positif, artinya kecilnya pendapatan 

rumah tangga akan mempengaruhi permintaan 

daging broiler, karena rumah tangga yang 

berpendapatan rendah belum mampu membeli 

kebutuhan daging broiler. 

3. B3<0 = negatif, artinya meningkat atau 

menurunnya harga daging broiler tidak serta 

merta berpengaruh terhadap permintaan daging 

broiler 

4. B4<0 = negatif, artinya meningkat atau 

menurunnya harga ikan tuna  tidak serta merta 

berpengaruh terhadap permintaan daging 

broiler, hal ini karena bagi masyarakat ikan 

tunamerupakan kebutuhan sekunder. 

5. B5>0 = positif, artinya meningkatnya harga 

beras berpengaruh terhadap permintaan daging 

broiler, hal ini karena bagi masyarakat beras 

merupakan kebutuhan utama. 

6. B6<0 = negatif, artinya negatif, artinya 

meningkat atau menurunnya harga telur ayam 

tidak serta merta berpengaruh terhadap 
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permintaan daging broiler, hal ini karena bagi 

masyarakat telur ayam merupakan kebutuhan 

sekunder. 

7. B7>0 = positif, artinya tingkat pendidikan 

responden berpengaruh terhadap permintaan 

daging broiler, karena semakin tinggi tingkat 

pendidikan responden maka semakin besar 

kesadaran konsumen/responden akan nilai gizi 

yang dibutuhkan dalam keluarga. 

8. B8>0 = positif, artinya jumlah anak usia sekolah 

berpengaruh terhadap permintaan daging 

broiler, karena kemungkinan orang tua yang 

mempunyai anak yang dalam masa pertumbuhan 

akan lebih memperhatikan keamanan pangan 

yang dikonsumsi oleh anaknya, terutama yang 

banyak mengandung gizi untuk pertumbuhan 

anak. 

9. B9>0 = positif, artinya selera (tingkat kesukaan) 

berpengaruh terhadap permintaan daging 

broiler, karena apabila selera konsumen berubah 

permintaan akan daging broiler juga akan 

berubah walaupun harga daging broiler tidak 

berubah. 

Uji R
2
 (Koefisien Determinasi) 

Uji ini digunakan untuk melihat seberapa kuat 

variabel yang dimasukkan kedalam model sehingga 

dapat menerangkan model. Secara verbal, R
2
 

merupakan besaran yang paling sering digunakan 
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untuk mengukur goodness of fit (kesesuaian model) 

garis regresi. Koefisien determinasi digunakan 

untuk mengukur proporsi variasi variabel terikat 

yang dijelaskan oleh variabel penjelas (variabel 

bebas). Sifat dasar dari R
2
 adalah besarnya yang 

selalu bernilai positif namun lebih kecil dari satu. 

Widarjo dalam penelitian Dilago (2011) 

menyatakan bahwa koefisien R
2 

diformulasikan 

sebagai berikut:  

R
2 

= 
  ( -  )

 
 

   Y -   
 
 
   

Keterangan : 

R
2
 = Koefisien Determinasi 

    = Hasil estimasi nilai variabel dependent 

    = Rata-rata nilai variabel dependent 

Yi  = Nilai observasi variabel dependent ke i 

 

Uji F ( Signifikansi Simultan) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

jumlah anggota keluarga, pendapatan rumah 

tangga, harga daging broiler, harga ikan tuna, harga 

beras, harga telur ayam, tingkat pendidikan, jumlah 

anak usia sekolah dan tingkat kesukaan terhadap 

permintaan daging broiler. Dilago (2011) 

menyatakan bahwa Uji statistik F dilakukan untuk 

mengetahui apakah semua variabel independen 

yang dimasukkan dalam model mempunyai 
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pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap 

variabel dependen. Hipotesis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Menentukan hipotesa nol (H0) dan hipotesa 

alternatif (Ha) 

H0 : B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 = 0, 

  artinya secara bersama-sama 

  variabel bebas (X) tidak memiliki 

  pengaruh signifikan terhadap 

  variabel terikat (Y). 

Ha : B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 ≠ 0, 

  artinya secara bersama-sama 

  variabel bebas (X) memiliki 

  pengaruh signifikan terhadap 

  variabel terikat (Y). 

b. Kriteria pengujian 

H0 diterima apabila Fhitung ≤ Ftabel 

H0 ditolak apabila Fhitung > Ftabel 

c. Level of Significant 

S g < α  0,05  

Uji t (Uji Parsial) 

Analisa uji-t dilakukan untuk mengetahui 

apakah masing-masing variabel bebas secara 

individu berpengaruh terhadap variabel terikat. Uji 

statistik t merupakan uji yang dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh masing-

masing variabel independen secara individual 
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dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(Dilago, 2011). 

a. Menentukan hipotesa nol (H0) dan hipotesa 

alternatif (Ha) 

H0 : bi = 0, artinya tidak ada pengaruh 

  variabel independen terhadap 

  variabel dependen. 

Ha : b  ≠ 0, artinya ada pengaruh variabel 

  independen terhadap variable 

  dependen. 

b. Kriteria pengujian 

H0 diterima apabila thitung ≤ ttabel / p-value > sig α 

H0 ditolak apabila thitung > ttabel / p-value < s g α 

c. Level of Significant 

S g < α  0,05  

3. Nilai Elatisitas Permintaan Daging broiler oleh 

Konsumen Rumah Tangga di Kecamatan 

Pamekasan 

Besarnya elastisitas permintaan daging broiler 

oleh konsumen rumah tangga di Kecamatan 

Pamekasan dianalisis menggunakan metode regresi 

berganda melalui fungsi Cobb-Douglas, dalam 

penelitian ini persamaan regresi yang dimaksud 

adalah sebagai berikut: 

Y = a X1
b1

 X2
b2

 X3
b3

 X4
b4

 X5
b5

 X6
b6

 X7
b7

 X8
b8

 

     X9
b9 

X10
b10

 X11
b11

 e
u 
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Keterangan: 

Y      

β 

β1- β9  

X1  

X2  

X3  

X4  

X5  

X6  

X7  

 

X8 

X9  

 

  

u 

= jumlah permintaan daging broiler (kg/bulan) 

= konstanta atau intersep 

= koefisien regresi masing-masing variable 

= jumlah anggota keluarga (orang) 

= pendapatan rumah tangga (Rp/bulan) 

= harga daging broiler (Rp/kg) 

= harga ikan tuna (Rp/kg) 

= harga beras (Rp/kg) 

= harga telur ayam (Rp/kg) 

= tingkat pendidikan (0 = kurang atau sama 

   dengan SMA, 1 = lebih dari SMA) 

= jumlah anak usia sekolah (orang) 

= tingkat kesukaan (0 = tidak suka, 1 = kurang 

   suka, 2 = agak suka, 3 = suka, 4 = sangat 

   suka) 

= disturbance 

 

Persamaan diatas dapat diselesaikan dengan 

cara regresi berganda, pada persamaan tersebut 

nilai b1, b2, b3, b4, b6, b7, b8, b9, b10 dan b11 adalah 

tetap walaupun variabel yang terlihat telah 

dilogaritmakan, karena b1, b2, b3, b4, b6, b7, b8, b9, 

b10 dan b11 pada fungsi Cobb-Douglas sekaligus 

menunjukkan elastisitas X terhadap Y.  
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3.3 Batasan Istilah 

1. Daging broiler yang dibeli oleh responden di 

Kecamatan Pamekasan merupakan merupakan 

karkas (adalah setelah dikuliti / dicabuti bulunya : 

jerohan dikeluarkan, kepala, kaki bagian bawah 

dipisahkan  sisanya adalah daging dan tulang). 

2. Jumlah permintaan daging broiler adalah 

banyaknya jumlah daging broiler yang dibeli oleh 

konsumen di pasar tradisional Gurem, 17 

Agustus, Panempan dan Kolpajung dalam 1 

bulan. 

3. Tingkat kesukaan adalah penilaian terhadap 

konsumsi daging broiler yang diperoleh dari 

penetapan khusus sehingga dapat menentukan 

apakah responden sangat suka, suka, agak suka 

dan tidak suka terhadap daging broiler. 

4. Elastisitas harga adalah presentase perubahan 

permintaan daging broiler akibat perubahan harga 

komunitas itu sendiri. 

5. Elastisitas pendapatan adalah persentase 

perubahan permintaan daging broiler akibat 

perubahan pendapatan. 

6. Elastisitas harga silang adalah perbandingan 

antara perubahan volume permintaan barang yang 

dijual dengan perubahan harga barang lain 

(barang substitusi). 

 


